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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

À = Pateikimo terminai    ´ = Terminai (jei prašoma)    6 = Tekstas dar nepriimtas, galimi terminai

1. Trečiasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««III)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas bendras dokumentas

2. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais visų Parlamento narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

3. Antrasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««II)
Visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies keičiama Tarybos pozicija; balsavusių narių balsų dauguma
patvirtinama Tarybos pozicija

4. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

- Darbo tvarkos taisyklių keitimas
Visų Parlamento narių balsų dauguma priimami pakeitimai
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl sprendimo

5. Pirmasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««I)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

6. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais balsavusių narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

7. Kitos procedūros

- Konsultavimosi procedūra («)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

- Kita (pareiškimai, žodiniai klausimai, pranešimai savo iniciatyva, prašymai atšaukti nario imunitetą)
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl rezoliucijos arba dėl sprendimo
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09.00 - 10.30     

 

10.30 - 11.30     

 

11.30 - 12.00     Iškilmingas posėdis

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 10.30 Diskusijos

10.30 - 11.30 Diskusijos

11.30 - 12.00 Iškilmingas posėdis

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

112 • ES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią
humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2516(RSP)]

75 • Austrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2942(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

100 • Euro 20-asis jubiliejus

91 «««I - Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo
fondą, sukūrimas

Pranešimas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos
finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

93 ««« - ES ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos
Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas

Rekomendacija: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl ES ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo
projekto

[2018/0241(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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25 ««« - Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir
Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą
į Europos Sąjungą

Rekomendacija: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio
Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo
atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių
vardu projekto

[2017/0185(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

24 - Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir
Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo

[2018/2118(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

26 - Autonominis vairavimas Europos transporte

Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

56 À«««I - Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais

Pranešimas: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

97 À«««I - Apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos
Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas

Pranešimas: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos
sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam
tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas

[2018/0101(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

90 À«««I - Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas

Pranešimas: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių
klausimais programos „Muitinė“

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

57 À« - EIB statuto dalinis keitimas

Pranešimas: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko
statutas

[2018/0811(CNS)]

Konstitucinių reikalų komitetas



 

15.00 - 23.00     
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19 À - Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente

Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

20 À - Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

35 À - ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

15 À - ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais
įgaliojimai

Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

32 À - Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES

Pranešimas: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

54 • Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2918(RSP)]

29 À • 2017 m. ECB metinė ataskaita

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Pranešimas dėl 2017 m. ECB metinės ataskaitos

[2018/2101(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Dalyvauja ECB pirmininkas Mario Draghi

22 À • Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Pranešimas dėl bankų sąjungos. 2018 m. metinė ataskaita

[2018/2100(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 
Bendros diskusijos - Prekybos ir asociacijos susitarimų įgyvendinimas Lotynų

Amerikoje

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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85 À«««I • Programos „InvestEU“ sukūrimas

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriama programa „InvestEU“

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

39 À • Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas

Pranešimas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo
įgyvendinimo

[2018/2010(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

27 • Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies
įgyvendinimas

Pranešimas: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Pranešimas dėl asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies
įgyvendinimo

[2018/2106(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

83 À«««I • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Pranešimas: Maria Arena (A8-0445/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

89 À«««I • „Europos socialinis fondas+“ (ESF+)

Pranešimas: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos
socialinio fondo+“ (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
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88 À«««I • Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo („Interreg“)

Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių
nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“),
kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Regioninės plėtros komitetas


	2019 m. sausio 15 d., antradienis
	09.00 - 10.30     
	10.30 - 11.30     
	11.30 - 12.00     Iškilmingas posėdis
	12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 23.00     
	Bendros diskusijos - Prekybos ir asociacijos susitarimų įgyvendinimas Lotynų Amerikoje



